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      WTC BLIJF FIT VZW – ledenbericht juni 2022   

1. Nog informatie voor de grote ritten van zaterdag 4 juni:  
De ritten starten in het centrum van Bouillon aan het hotel “Le 
relais Godfoid” om 09.00h.  
Voor de grA en de grB ligt het middageten in Bertix. Dat is 
respectievelijk na 82 km voor de A-rit en na 73km voor de 
B-rit. 
Rond de kerk van Bertix kan je iets eten in Brasserie “Le Royal” of 
eventueel uw eigen boterhammen in het café ernaast. 
Er is ook een broodjeszaak met zitplaatsen en een supermarkt om 
iets af te halen. 
Er is één volgwagen aanwezig (iedereen kan dus iets meegeven) 
maar die kan op heel veel plaatsen niet volgen. Zorg er dus voor dat 
je het nodige bij hebt voor onderweg.  
 

2. Ook voor de grC is er een grote rit voorzien vanop dezelfde 
vertrekplaats om 9.00h. Het middageten is voorzien in Vresse Sur 
Semois na 63km met vooraf een koffiestop in Paliseul na 23km . 
Hier is er ook één volgwagen aanwezig (iedereen kan dus iets 
meegeven) maar die kan op heel veel plaatsen niet volgen. Zorg er 
dus voor dat je het nodige bij hebt voor onderweg.  
 

       Afstanden A-rit 162km, B-rit 127km,C-rit 92km 
 

3. Op zaterdag 18 juni rijden wij de rit “Kronkels tussen Oost en West”. 
Voor de leden die fietsen zowel s ’morgen OF in de namiddag 
hebben recht op spaghetti a volenté. Voor leden die niet fietsen en 
er toch willen bij zijn kan ook maar betalen 11€ en kunnen dit bedrag 
overschrijven op onze clubrekening. Gelieve wel door te geven of 
je aanwezig zal zijn om spaghetti te eten. Je kan dit via een 
aangemaakte lijst op onze website of rechtstreeks aan Bert of 
Astere. Wij starten om 8u30 op de parking van de school, 
s ’middags op de parking van het voetbalplein van Sint-Pauwels 
om 13u00. 
 

4. Wie zich wil opgeven als chauffeur van de volgwagen voor de 

komende weken is van harte welkom bij Astère Vercauteren. Ook dit 

seizoen zullen de chauffeurs van de volgwagens als beloning naast 

de punten ook telkens 2 drankbonnetjes ontvangen 
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